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PART 1. Triau un, i només un, d’aquests dos textos 

Comentau el text incloent en el comentari aquests elements: 
 

a) Context històric, social i cultural. (1 punt) 

b) Identificació del tema concret i de la tesi sostinguda al text. (0,5 punts) 

c) Explicació ordenada, clara i precisa de les idees fonamentals 

contingudes al text i de la relació entre aquestes. (2 punts) 

d) El comentari també ha d’incloure una valoració crítica, emprant els 

coneixements de la matèria que s’han adquirit al llarg del curs. 

(1,5 punts) 

«Per tant, no tenim cap idea de substància que sigui distinta de la d’una 

col·lecció de qualitats particulars, ni posseïm cap altre significat quan parlem o 

raonem sobre aquest assumpte.  

La idea de substància, com la de mode, no és sinó una col·lecció d’idees 

simples unides per la imaginació i que posseeixen un nom particular assignat, 

mitjançant el qual som capaços de recordar—a nosaltres o a uns altres— 

aquesta col·lecció.» 

D. Hume, Tractat de la naturalesa humana  

___________________________ 
 

 
«Sembla del domini de l’impossible que una ciutat, que no estigui governada 

pels millors, sinó pels dolents, estigui ben ordenada, i igualment que una 

ciutat mal ordenada estigui governada pels millors. Però una bona legislació 

no és tenir lleis ben establertes i que no les obeeixi ningú. Per tant, s’ha 

d’entendre que la bona legislació és, d’una banda, obeir les lleis establides, i, 

d’una altra, que les lleis a les quals s’obeeix siguin bones.» 

Aristòtil, Política 
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PART 2. Responeu una, i sols una, d'aquestes quatre preguntes 

(2,5 punts) 

 
a) Explicau la teoria ètica en Kant. 

b) Explicau la teoria de l’ànima en Aristòtil. 

c) Explicau la noció de «nihilisme» en F. Nietzsche. 

d) Explicau la teoria de les idees en R. Descartes. 

 
 
PART 3. Responeu una, i sols una, d'aquestes quatre preguntes 

(2,5 punts) 

 
a) Comparau l’empirisme amb el racionalisme.  

b) Comparau l’ètica de D. Hume amb l’ètica de Plató. 

c) Comparau la teoria del coneixement de Plató amb la teoria del 

coneixement de R. Descartes.  

d) Comparau la teoria política de K. Marx amb la teoria política de Plató. 

 


